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Ringkøbing-Skjern Kommune 

Ved Fjorden 6 

6950 Ringkøbing 

 

 

Ringkøbing-Skjern Kommunes støtte til Fonden Naturkraft 

(kommunens sagsnr. 21-006613) 

 

Ankestyrelsen vender hermed tilbage i sagen om kommunens støtte til 

Fonden Naturkraft. 

 

Konklusion 

 

På baggrund af Ringkøbing-Skjern Kommunes udtalelse finder 

Ankestyrelsen ikke anledning til at rejse en tilsynssag.  

 

Vi gør derfor ikke mere i sagen. 

 

Sådan vurderer vi sagen 

 

Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse 

en tilsynssag.  

 

Vi skal vurdere, om sagen er generelt egnet til at understøtte det 

kommunale tilsyns overordnede formål og funktion. Vi lægger vægt på, 

om det vil have væsentlig betydning, at vi tager sagen op til behandling.  

 

Vi vurderer, at oplysningerne i sagen ikke giver anledning til at rejse en 

tilsynssag. 

 

Vi lægger vægt på kommunens oplysninger om, at der ikke er 

udenlandske virksomheder, der har tilsvarende aktiviteter. 

 

Vi lægger også vægt på, at det ikke forventes, at Naturkraft vil kunne 

tiltrække borgere fra andre medlemsstater, som ellers ikke ville have 
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besøgt området. I den forbindelse lægger vi vægt på kommunens 

henvisning til, at en stor del af Naturkrafts aktiviteter er tænkt at skulle 

anvendes til undervisning i de danske dagtilbud, folkeskoler, 

ungdomsuddannelser og SFO’er. 

 

Sagens oplysninger 

 

Ankestyrelsen modtog den 17. marts 2021 en henvendelse fra Helge 

Albertsen, hvori han bad Ankestyrelsen vurdere, om Ringkøbing-Skjern 

Byråds beslutning den 16. marts 2021 om at yde et lån til Fonden 

Naturkraft uden krav om sikkerhedsstillelse (pant i fast ejendom) var 

lovlig. 

 

Ankestyrelsen sendte den 17. marts 2022 et brev til Helge Albertsen 

med svar på hans henvendelse af 17. marts 2021. Det fremgik af svaret, 

at henvendelsen ikke gav Ankestyrelsen anledning til at rejse en 

tilsynssag, for så vidt angik spørgsmålet om sikkerhedsstillelse. 

 

Ankestyrelsen fandt dog anledning til at bede kommunen om at 

redegøre for kommunens overvejelser om statsstøttereglerne i 

forbindelse med, at lånet blev ydet til Fonden Naturkraft. 

 

På den baggrund bad Ankestyrelsen den 17. marts 2022 Ringkøbing-

Skjern Kommune om en udtalelse. 

 

Ringkøbing-Skjern Kommune har den 5. maj 2022 sendt en udtalelse. 

 

Følgende fremgår af udtalelsen: 

 

”Ringkøbing-Skjern Kommune har vurderet, at der ikke ydes 

statsstøtte til Naturkraft i forbindelse med lånet. Lånet skal 

tilbagebetales til Ringkøbing-Skjern Kommune i 4 rater. Den støtte 

som Ringkøbing-Skjern Kommune yder til Naturkraft består i 

vilkåret om, at lånet er rentefrit. 

 

Naturkrafts formål er givet i vedtægtens § 2. Det fremgår heraf, at 

fondens formål er almennyttigt. Formålet med Naturkraft er: 

 

- at skabe forståelse og større bevidsthed om menneskets samspil 

med naturen, og hvordan vi kan bidrage til større bæredygtighed, 

- at øge viden og indsigt i og forståelse for bæredygtighed med 

særligt fokus på børn og unge, 
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- at understøtte og gennemføre forskning, der sigter på udvikling af 

et mere bæredygtigt samfund, 

- at udvikle innovative formidlings- og undervisningskompetencer, 

- at skabe værdi for befolkningen ved at formidle viden om 

bæredygtighed for løbende at understøtte nødvendige 

forandringsprocesser og handlinger. 

 

Naturkraft er et videnspædagogisk aktivitetscenter, der virtuelt og 

fysisk realiserer fondens formål. Til opfyldelse af formålet kan 

fonden indgå partnerskaber med staten, regionen, kommunen og 

organisationer, institutioner og virksomheder lokalt og 

internationalt og yde rådgivning og bistand inden for undervisning 

og formidling af sammenhængen mellem naturens kræfter, 

menneskelig adfærd og bæredygtighed. 

 

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at kommunen har 

hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne til at yde støtte til 

Naturkraft som sket. Det er samtidig kommunens vurdering, at 

støtten ikke udgør statsstøtte. 

 

For at der kan være tale om statsstøtte, skal støtten blandt andet 

være egnet til at påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne. 

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at støtten ikke har 

indvirkning eller kun har en ubetydelig indvirkning på samhandelen 

mellem medlemsstaterne. 

 

Det er således Ringkøbing-Skjern Kommune vurdering, at der ikke 

er ydet statsstøtte i forbindelse med lånet. Det er Ringkøbing-

Skjern Kommunes vurdering, at der ikke er ydet støtte, der 

fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen mellem 

medlemsstaterne. Støtten kan ikke antages at have indvirkning på 

samhandelen mellem medlemsstaterne, da der ikke er udenlandske 

virksomheder, der har tilsvarende aktiviteter. Endelig kan det ikke 

forventes, at Naturkraft vil kunne tiltrække borgere fra andre 

medlemslande, som ellers ikke vil have besøgt området. 

Ringkøbing-Skjern Kommune henviser herved til, at en stor del af 

Naturkrafts aktiviteter er tænkt at skulle anvendes til undervisning 

i de danske dagtilbud, folkeskoler, ungdomsuddannelser samt 

Sfo’er, ligesom aktiviteterne skal øge viden og indsigt for borgerne 

om bæredygtighed og nødvendige forandringsprocesser. 

 

Kommunen gør i øvrigt opmærksom på, at Naturkraft også 

modtager støtte fra staten.” 
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Ankestyrelsens kompetence som tilsynsmyndighed 

 

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den 

lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det står i § 

48, stk. 1, i kommunestyrelsesloven. 

 

Ankestyrelsen beslutter, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en 

tilsynssag. Det står i § 48 a i kommunestyrelsesloven.  

 

 

Venlig hilsen 

 

Rikke Demant Hansen 

 

 

 

 

Kopi er sendt til: 

 

Helge Albertsen 

 

 

Vi har anvendt: 

 

Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 om kommunernes styrelse 

(kommunestyrelsesloven)  


